
1 
 

 
 
 

Memòria 
 2014 

 
 
 

 



2 
 

 

Índex 
 
 

E1 Fitxes de les activitats 
 

E.1.1 CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2014 
E.1.2 CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2014 
E.1.3 III CURS DE NAVEGACIÓ ASTRONÒMICA 
E.1.4 X MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 
E.1.5 EXPOSICIÓ TEMPORAL “LA GAMBA DE PALAMÓS” 
E.1.6 PESCATURISME PALAMÓS 
E.1.7 CONFERÈNCIA: “PATRIMONI ETNOLÒGIC I CULTURA 
MARÍTIMA” 
E 1.8 II MOSTRA DE SUBHASTA CANTADA DEL PEIX A PALAMÓS 
E.1.9 PRESENTACIÓ DE “CONVERSES DE TAVERNA: TESTIMONIS DE LA 
NOSTRA GENT DE MAR” 
E 1.10 FEM CIÈNCIA: TALLERS FAMILIARS A PALAMÓS 
 
 
 

E2 Ressò extern 

E3 Liquidació del pressupost  

E4 Pla d’actuacions de l’any en curs 

E5 Pressupost per a l’any en curs 

E6 Altres 

 



3 
 

 

E1 Fitxes d’activitats 
 
E 1.1 
 

CICLE DE XERRADES CONVERSES DE TAVERNA 2014 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Cicle de xerrades 

Data 
6 sessions, el segon divendres de cada mes. De març a juny i d’octubre a novembre 

Durada (en hores) 
1 hora per cada sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 
x organitzadora 
x co-organitzadora  

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
 
Nom  
Institució Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. Generalitat de Catalunya 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Diputació de Girona 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Confraria de Pescadors de Palamós 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 
Nom  
Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 

Nombre de participants 
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De la UdG:  4 
De fora de la UdG: 320 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   □ 
Valoració dels resultats 
Positius, ja que aquesta activitat permet reforçar la vinculació de la Càtedra amb el 
territori. Especialment, estreny la seva relació amb el sector pesquer i la comunitat 
marítima de la costa gironina.   

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Per una banda, les Converses de Taverna són una plataforma de difusió del coneixement popular 
i tradicional a la societat gràcies a la selecció dels temes tractats i els ponents convidats a 
participar-hi; per l’altra, cada sessió de les Converses són un document etnogràfic d’alt valor, 
els continguts dels quals són usats habitualment com a font d’informació primària en les 
diferents recerques dirigides per la CEM o en les que participa com a col·laborador.  

 
Resum de l’activitat 
 
Aquesta activitat és coordinada des de la Càtedra d’Estudis Marítims en col·laboració amb el 
Museu de la Pesca. Es composa d’un seguit de sessions celebrades un cop al mes a diferents 
espais de Palamós, entre ells la taverna marinera Ca la Pepa Caneja, l’Espai del Peix o el Museu 
de la Pesca. Va néixer fa 13 anys amb la voluntat de identificar, documentar, compartir i 
apropar al públic els coneixements transmesos oralment i la saviesa de les generacions que 
conformen la comunitat pesquera i marítima de la Costa Brava i de Palamós en particular. Amb 
els anys, les Converses de Taverna han esdevingut un referent a tot el litoral català i el model ha 
estat imitat a molts pobles i per moltes institucions. Ha estat des del principi una activitat 
atraient i molt acceptada pel públic, que cada segon divendres de mes omple la taverna del 
port per a escoltar la  història marítima de la comunitat explicada en primera persona. 
 

 
 

Imatges de la sessió de novembre de Converses de Taverna 2014 
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Entre les finalitats principals de l’activitat es troba la de posar a disposició de la societat i de la 
recerca científica els continguts recollits per mitjà de l’enregistrament de cada sessió. La 
col·lecció “Converses de Taverna” és un material que es gestiona i difon des de Documare: 
centre de documentació de la pesca i el mar. 
 
Per segon any, les Converses de Taverna s’han integrat en el programa conjunt anomenat 
“Memòria Viva”, destinat a recollir totes les activitats de caire etnològic i de promoció del 
patrimoni immaterial marítim organitzades a Palamós. 
 
Cada temporada es reparteix en dos anys, seguint el curs acadèmic. L’any 2013 s’han celebrat 
5 sessions, tractant els següents temes:  
 
7 Març. La vela olímpica a la badia de Palamós 
11 Abril. Barraques de pescadors a la Costa Brava 
13 Juny. La cuina marinera 
7 Novembre: La pesca del corall 
 
Aquesta activitat té associat un material de difusió propi: cartells i flyers, amb la programació 
de totes les xerrades detallada. 
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E1.2 
 

CICLE IMATGES QUE FAN PARLAR  2014 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Cicle de xerrades 

Data 
3 sessions, un divendres dels mesos de gener, febrer i desembre 
 

Durada (en hores) 
1’30 hora per cada sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 
x co-organitzadora 
 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca – Ajuntament de Palamós 
 

Col·laboradors 
Nom  
Institució Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. Generalitat de Catalunya 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Diputació de Girona 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Confraria de Pescadors de Palamós 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 
Nom  
Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra  
 
Nom  
Institució Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
 
Nom  
Institució Servei d’Arxiu Municipal de Palamós 
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Participació del col·laborador en la selecció d’imatges 
 

Nombre de participants 
De la UdG:  1 
De fora de la UdG: 180 
 

Al voltant de 50 persones per sessió 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   □ 
Valoració dels resultats 
Resultats positius. L‘activitat serveix per apropar la Càtedra a la societat, alhora que els 
assistents són partícips del procés de documentació del fons fotogràfic del Museu de la 
Pesca i el seu centre de documentació, tot aportant informació molt valuosa al procés. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Aquesta activitat enllaça amb l’objectiu de Càtedra d’Estudis Marítims d’acostar el coneixement 
científic a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides a un públic 
ampli i no especialitzat. A més, permet mostrar al públic i documentar amb precisió imatges 
recollides en el transcurs de les recerques realitzades des de la Càtedra d’Estudis Marítims, un 
retorn a la comunitat de les tasques lligades a la investigació del passat mariner del litoral 
gironí. 

 
Resum de l’activitat 
 
A través de la projecció d’una selecció de fotografies del fons d’imatges del Museu de la Pesca 
a la sala d’audiovisual del mateix museu, el públic assistent participa de forma comunitària en la 
tasca de documentar el contingut de les imatges: els espais, les escenes, els protagonistes, la 
datació de la imatge, etc.  
 
Bona part de les imatges documentades havien estat recollides prèviament en el marc de 
diferents recerques dutes a terme per la mateixa Càtedra d’Estudis Marítims els anys anteriors. 
 
Les sessions d’activitat realitzades durant el 2014 han estat les següents: 
 
10 de gener: ”Menjar i dormir a Palamós” 
15 de febrer: ”Postals de Palamós” 
12 de desembre: “Menjar de diari, menjar de festa” 
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 E 1.4 
 

X MOSTRA DE DESTRESA MARINERA 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x Mostra d’oficis tradicionals 

Data 
26 de maig. Moll Pesquer, Palamós  

Durada (en hores) 
6h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            x co-organitzadora  
            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
Nom  
Ajuntament de Palamós 
Ports de la Generalitat 

Nombre de participants 
De la UdG: 2         
De fora de la UdG: 5.000 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. La mostra de destresa marinera vinculada a oficis tradicionals va atraure un gran nombre de 
públic i va servir d’aparador d’artesans en actiu que han recuperat i mantenen les formes de treball 
tradicionals de la Costa Brava 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
La mostra ha estat una gran plataforma per a la difusió de formes tradicionals de treball que formen part del 
catàleg de patrimoni immaterial de la comunitat marinera de la costa catalana. A banda de servir de contacte 
per captar nous informants en futures recerques, la mostra és una constatació clara del treball per recuperar 
el patrimoni marítim a través de la recerca i la dinamització cultural. 
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Resum de l’activitat 
 
La X Mostra de Destresa Marinera, organitzada el dissabte 26 de maig al moll pesquer de Palamós, va consistir 
en una exhibició pública de les habilitats dels professionals artesans relacionats amb les feines del mar. Es van 
poder contemplar i seguir els procediments artesanals dels nostres pescadors i d’altres oficis vinculats al mar i 
la navegació en la confecció de tota mena d'estris i utensilis necessaris per a sortir a la mar a feinejar. 

Es van fer demostracions de construcció de nanses, de mestres d’aixa, taller de corderia, de confecció de 
veles, de confecció de palangres, de remendar xarxes, confecció de cistells i paneres, de salaó, de nusos 
mariners i d’altres oficis i habilitats vinculades als treballs de pesca tradicional. 

Des de la Càtedra d’Estudis Marítims s’organitzà l’esdeveniment, s’elaborà el programa, es van captar els 
especialistes en oficis mariners i es van confeccionar fitxes informatives per a cada demostració. 
 
Els tallers que hi participaren foren els  següents:  
• Cuina marinera  
• Nusos mariners  
• Demostració de modelisme naval  
• Confecció de nanses  
• Construcció i reparació d’embarcacions 
• Confecció de palangres  
• Remendar xarxes  
• Armar xarxes  
• Armar tresmalls  
• Taller de veles  
• Construcció de bossells  
• Confecció de caps  
 
Imatges de l’activitat: 
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E 1.6 
 

PESCATURISME PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ Altres: activitat d’interès turístic 

Data 
Juliol - serembre  

Durada (en hores) 
12h sessió 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

           □ co-organitzadora  
           X participació com a assessora 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
Nom  
Confraria de Pescadors de Palamós 
Ajuntament de Palamós 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 1         
De fora de la UdG: 35 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    
Sí     X         No   □ 
 
Valoració dels resultats 
Segons els resultats de l’enquesta, generalment l’usuari de la pescaturisme ha quedat 
satisfet o molt satisfet amb l’activitat i ha agraït molt el tracte rebut per la organització 
i per la tripulació de l’embarcació. Han considerat l’activitat fàcil o molt fàcil, i el 93% la 
recomanaria. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Dins del conjunt d’activitats de difusió i divulgació cultural que organitza la CEM, la 
pescaturisme ha permès acostar de forma directa la feina diària del sector pesquer i dels 
productes del mar als usuaris, de manera que aquests es puguin convertir en prescriptors de 
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la mateixa activitat. 

 
Resum de l’activitat 
 

 
Juliol va donar el tret de sortida a la nova activitat de descoberta de la pesca professional a 
Palamós. Pescaturisme Palamós va néixer amb la voluntat d'esdevenir una forma directa, 
apassionant i innovadora de gaudir d'una jornada de pesca a bord d'una embarcació artesanal 
o d'arrossegament. Permet triar tres modalitats d'experiència, dins de les quals es pot escollir 
aquella que més s'adeqüi a l’esperit del participant: la pesca de la gamba de Palamós, la pesca 
del peix i l'escamarlà i la pesca artesanal ran de costa. 
 
El primer any d’experiència amb pescaturisme a Palamós s’ha saldat amb 10 embarcacions 
participants i 35 pescaturistes, el 75% dels quals s’han embarcat en l’experiència de la pesca de 
la gamba, el 18% en la de l’escamarlà i un 6% restant en la pesca artesanal ran de costa. 
L’usuari tipus és una persona catalana, home, d’edat entre els 40 i els 60 anys, procedent 
principalment de la província de Barcelona i amb estudis universitaris, que va conèixer la 
pescaturisme a través de l’Oficina de Turisme o la web de l’activitat .  
 
Pescaturisme Palamós és una iniciativa de la Confraria de Pescadors amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Palamós. El Museu de la Pesca ha participat en la fase de disseny i coordinació 
dels preparatius, com  en la fase, aquesta primera temporada, de la seva promoció i 
comercialització a través del Servei d’Atenció a l’Usuari.  
 
Per la seva banda, la Càtedra d’Estudis Marítims ha jugat un paper clau com a entitat assessora 
en la concepció, disseny i estudi de l’activitat de pescaturisme, atesa la innovació que significa 
el projecte en el marc del litoral català. El 2013 ja va ajudar a fer a la iniciativa amb 
l’organització de les primeres jornades sobre pescaturisme de Catalunya. 
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E1.8 
 

II MOSTRA DE SUBHASTA CANTADA A PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x altres: Activitat de difusió etnològica 

Data 
18 de juliol 

Durada (en hores) 
1’30 hora 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 
x co-organitzadora 
 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca – Ajuntament de Palamós 

Col·laboradors 
Nom  
Institució Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals. Generalitat de Catalunya 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 
 
Nom  
Institució Confraria de Pescadors de Palamós 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

 
Nom  
Institució Associació Cultural Amics del Museu de la Pesca 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra  
 
Nom  
Institució Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar 
Contribució del col·laborador al prestigi de la Càtedra 

Nombre de participants 
De la UdG:  1 
De fora de la UdG: 400 

 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   □ 
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Valoració dels resultats 
Resultats positius. L’activitat va ser tot un èxit, tant d’assistència de públic com 
d’implicació dels participants, que van actuar per simular una subhasta com es feien fa 
uns 40 anys. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Aquesta activitat enllaça amb l’objectiu de la Càtedra d’Estudis Marítims d’acostar el 
coneixement científic a la societat per mitjà d’activitats de difusió i divulgació cultural dirigides 
a un públic ampli i no especialitzat. En aquest sentit, la celebració de la subhasta va servir per 
donar a conèixer la història de la comercialització del peix a Catalunya amb la participació 
d’antics subhastadors, peixaters i compradors. Alhora, va reforçar el vincle de la CEM amb la 
confraria de pescadors, el col·lectiu que la integra i la seva història.  

 
Resum de l’activitat 
 
Es caracteritzava per la cantarella del subhastador que subhastava el peix a la baixa, tot 
emprant un argot i unes expressions, postures i gestos singulars, només comprensibles per als 
pescadors i peixaters participants. 
 
Per donar a conèixer i posar en valor la subhasta a veu o “cantada” - el sistema emprat 
tradicionalment pels pescadors per vendre el peix a les platges i llotges de Catalunya -, el 
Museu de la Pesca, amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis Marítims i la Confraria de 
Pescadors de Palamós, van celebrar el 19 de juliol una mostra de subhasta cantada del peix en 
el marc de la celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Aquesta acció de difusió 
i divulgació de les formes tradicionals de dur a terme la primera venda del peix va comptar 
amb la participació d’Albert Ros, pescador i antic subhastador de la llotja de Blanes i del 
col·lectiu de peixaters i peixateres locals. Va ser un dels actes programats a Palamós dins del 
cicle Cultura Viva impulsat per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals 
 
El peix subhastat a Palamós el cedeix la Confraria de Pescadors i un cop realitzada l’activitat va 
anar íntegrament a parar al Banc dels Aliments de Palamós. 
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E 1.3 
 

III CURS DE NAVEGACIÓ ASTRONÒMICA 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
X curs de formació 

Data 
25 i 26 de gener  

Durada (en hores) 
25 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            x co-organitzadora  
            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
Nom 
 
Diputació de Girona 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

Nombre de participants 
De la UdG: 1         
De fora de la UdG: 16 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. L’opinió dels assistents, recollida de forma informal, sobre el 
desenvolupament de tot el curs i la seva organització va ser molt positiva  

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
L’activitat va assolir l’objectiu de donar a conèixer entre els amants del mar i les embarcacions 
clàssiques les tècniques de navegació nocturnes en l’època dels vaixells clàssics, quan encara 
no existia la tecnologia de posicionament. Així, la Càtedra treballa per fer difondre i posar en 
valor els coneixements tradicionals de la gent de mar. 
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Resum de l’activitat 
 
El curs anava adreçat a navegants i a totes aquelles persones interessades en l’astronomia i la 
navegació clàssica. Es van introduir conceptes de navegació i posicionament, es va aprendre a 
reconèixer els estels, l’orientació enmig del mar, la percepció dels mecanismes i la dinàmica 
del cel a la nit, l’evolució de la navegació nocturna al llarg de la història i les seves mesures. 
Tot plegat en sessions pràctiques i teòriques dins d’un planetari de grans dimensions instal·lat 
per a l’ocasió, convertint el curs en una experiència estimulant i enriquidora. 
 
El curs es va dividir en dos parts, una teòrica i una part més pràctica. Es van introduir aspectes  
com la navegació històrica, llegir i mesurar distàncies i graus, les cartes nàutiques, el moviment 
dels estels i les coordenades del cel, el temps i la longitud, càlculs de posició o la utilització de 
l’almanac, entre molts altres aspectes. 
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E. 1.7 
 

CONFERÈNCIA: “PATRIMONI ETNOLÒGIC I CULTURA MARÍTIMA” 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
x seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ curs de formació 

Data 
4 juliol 

Durada (en hores) 
1,5 h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

            x co-organitzadora  
            □participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 

Col·laboradors 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 3         
De fora de la UdG: 30 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. L’opinió dels assistents, recollida de forma informal, sobre la conferència va 
ser molt positiva i es va generar un interessant debat en acabar l’activitat 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
La conferència tenia per objectiu difondre i donar a conèixer entre el gran públic els resultats 
de la recerca engegada el 2010 en el marc del projecte PESCUM (I+D+I) dirigit per Eliseu 
Carbonell, així com tota la feina que es duu a terme des de la Càtedra en l’àmbit del 
coneixement del patrimoni i el seu ús. 

 
Resum de l’activitat 
 
En el marc del cicle Cultura Viva 2014, es van presentar a Palamós els  resultats del projecte 
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“Patrimoni etnològic, societat i cultura marítima (PESCUM)“, una investigació I+D+i de quatre 
anys, finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació, destinada a estudiar els actuals processos 
de patrimonialització de la cultura marítima, així com els discursos, representacions i accions 
que se’n deriven. 
 
A la conferència, els investigadors del Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims van 
apuntar els primers resultats d’un estudi sobre la construcció i l’ús del patrimoni gastronòmic 
mariner en la restauració comercial del litoral català que constata un auge de l’adopció 
d’aquest tipus de cuina tradicional per a la promoció de les destinacions locals: suquets, 
arrossos mariners, fideus rossejats… 
 
L’acte va servir també per presentar la pàgina web dissenyada per a la promoció i difusió dels 
resultats del projecte. 
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E.1.5 
 

EXPOSICIÓ TEMPORAL “LA GAMBA DE PALAMÓS” 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x Altres: exposició temporal 

Data 
Juliol – Novembre 2015 

Durada (en hores) 
 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

           □ co-organitzadora  
           X participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
Confraria de pescadors de Palamós 

Col·laboradors 
 

Nombre de participants 
De la UdG: 2         
De fora de la UdG: 5000 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. L’exposició va despertat un notable interès entre els visitants del Museu de la 
Pesca i entre el propi sector pesquer de Palamós. A més, va coincidir amb la 
inauguració de la Fira de la Gamba, que es va celebrar per primera vegada a Palamós. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Amb la participació en el disseny d’aquesta exposició la Càtedra acomplia un dels seus 
principals objectius, com és l’organització d’activitats de difusió i divulgació cultural, dirigides a 
un públic més ampli i menys especialitzat, a l’entorn de la pesca i el patrimoni marítim. 

 
Resum de l’activitat 
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Avui, la Confraria de Pescadors de Palamós demostra el seu compromís amb l'impuls de 
projectes innovadors que contribueixen a assolir la sostenibilitat biològica, ambiental, 
econòmica i social de l'activitat pesquera, al mateix temps que aporten beneficis al territori i a 
la societat. 
 
A Palamós, la gamba vermella (Aristeus antennatus) és un recurs estratègic que esdevé 
producte de prestigi famós arreu del món. Des de la consciència d'explotar un recurs valuós i 
fràgil, els pescadors de Palamós han engegat dues accions pioneres per donar valor afegit a la 
gamba en els àmbits de l'extracció i la comercialització. 
 
El Pla de Gestió de la Gamba de Palamós i el segell Marca de Garantia Gamba de Palamós són 
iniciatives de futur que treballen en paral·lel, fruit de la col·laboració de la Confraria de 
Pescadors i l'Ajuntament de Palamós i la complicitat de la comunitat científica, les 
administracions i els agents del territori. Amb aquestes iniciatives es pretén establir un model 
d'explotació pesquera sostenible que atorgui el valor necessari al producte Gamba de Palamós 
en benefici del medi, dels sectors econòmics i dels consumidors. 
 
Aquesta exposició temporal, organitzada pel Museu de la Pesca i en la que ha participat la 
Càtedra d’Estudis Marítims, pretén donar a conèixer tant les característiques del producte 
"Gamba de Palamós" com les iniciatives que s'han engegat en termes de sostenibilitat de la 
pesquera i garantia de qualitat. 
 
A més de l’exposició, que es va poder visitar de juny a novembre, es va dissenyar una pàgina 
web de l'exposició, a partir de la qual es van difonen novetats sobre la gestió del recurs. 
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E.1.9 
 

PRESENTACIÓ DEL DVD CONVERSES DE TAVERNA, TESTIMONIS DE LA 
NOSTRA GENT DE MAR 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
x Altres: presentació 

Data 
31 d’octubre de 2014 

Durada (en hores) 
1,5h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

           X co-organitzadora  
           □ participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
Ajuntament de Palamós 

Col·laboradors 
Direcció General de Cultura Popular. Generalitat de Catalunya 

Nombre de participants 
De la UdG: 3         
De fora de la UdG: 120 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. La presentació de l’audiovisual va ser un èxit de públic, el qual va mostrar la 
seva gratitud per l’esforç realitzat en la conservació i la difusió de la memòria dels 
home si dones que han passat per Converses de Taverna. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Amb la participació en l’edició de l’audiovisual, així com l’organització de la seva presentació, 
acompleix un dels objectius, com és l’organització d’activitats de difusió i divulgació cultural, 
dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat, a l’entorn de la pesca i en aquest cas, 
patrimoni immaterial de la gent de mar de la Costa Brava. 
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Resum de l’activitat 
El 31 d’octubre es va presentar a l’Espai del Peix l’audiovisual “Converses de Taverna: testimonis 
de la nostra gent de mar”, una  selecció de fragments de la popular activitat de recuperació i 
difusió del patrimoni immaterial de la comunitat pesquera de la Costa Brava, iniciada l’any 
2001 a la Taverna Marinera Ca la Pepa Caneja, de Palamós. 
 
L’audiovisual és el resultat de l’esforç de resumir 110 sessions temàtiques i 140 hores 
d’enregistrament amb el testimoni de més de 150 professionals de la mar, familiars i experts 
del tema marítim. El DVD de 120 min. de duració, recull els primers 10 anys de sessions, 
repartits en 9 capítols: l’ofici de pescador; pesca i pesqueres de la Costa Brava; el temps, la 
mar i els peixos; la comercialització i venda del peix; creences, coneixements i habilitats; 
accidents i naufragis; oficis de la mar; Palamós: història d'un port i l’apartat dedicat a la cuina 
marinera. 
 
A la presentació es va projectar un breu resum de l’audiovisual, davant la presència d’una 
nodrida representació de participants de Converses, convidats expressament a un acte que 
ser presidit per l’alcaldessa de Palamós i presidenta de la Fundació M. Teresa Ferrés, el 
director de la Càtedra d’Estudis Marítims Joan Lluís Alegret, el responsable de la Direcció 
General de  Cultura Popular, Lluís Puig, el secretari general de la Universitat de Girona, Jordi 
Ferrer, i el director del Museu de la Pesca, Miquel Martí. 
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E.1.10 
 

FEM CIÈNCIA: TALLERS FAMILIARS A PALAMÓS 

Tipus d’activitat:      
□ congrés 
□ seminari, jornada, conferència...  
□ activitat docent 
□ Altres: taller familiar 

Data 
15 novembre 

Durada (en hores) 
6h 

Tipus de participació de la Càtedra 
□ organitzadora 

           □ co-organitzadora  
           X participació 

Altres entitats co-organitzadores  
Museu de la Pesca 
Institut de Ciències del Mar (CSIC) 
 

Col·laboradors 
Confraria de pescadors de Palamós 

Nombre de participants 
De la UdG: 1         
De fora de la UdG: 70 

Enquestes de satisfacció.  
S’han fet?    

Sí     □         No   x 
Valoració dels resultats 
Positius. L’activitat va despertar notable interès entre els joves que es van acostar al 
taller, així com a les famílies que els acompanyaven. També va ser valorat molt 
positivament pels membres del CSIC que hi van participar. 

Breu justificació de l’interès de l’activitat en relació als objectius de la Càtedra 
 
Amb aquesta activitat s’assolia un dels seus principals objectius, com és l’organització 
d’activitats de difusió i divulgació cultural, dirigides a un públic més ampli i menys especialitzat, 
a l’entorn de la pesca i el patrimoni marítim, en aquest cas a la biologia marina. 

 
Resum de l’activitat 
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Dissabte 15 de novembre es celebrà una nova edició de “Fem Ciència”, activitat dirigida  als 
més petits per acostar-los el coneixement sobre els animals que viuen al mar i la feina dels 
científics que els estudien.  
 
L’equip de científics de l’Institut de Ciències del Mar - CSIC, amb Montserrat Demestre al 
capdavant, dinamitzà els tallers familiars durant els quals es van explicar i manipular en petits 
grups diferents espècies marines. Amb l’ajuda dels biòlegs, els nens i les nenes van conèixer i 
manipular els peixos, alhora que prenien consciència de la fragilitat del medi marítim. La 
setantena de participants es van convertir en autèntics biòlegs marins per un dia. 
 
Els tallers es van acompanyar de projeccions audiovisuals per entendre quina relació tenen els 
científics amb la pesca i com poden ajudar a fer d’aquesta una activitat sostenible. De fet, “Fem 
Ciència” neix de l’estreta col•laboració entre els científics del ICM i la Confraria de Pescadors 
de Palamós, plasmada els darrers anys en els diversos projectes de recerca dirigits a obtenir 
una informació més detallada de la biologia i ecologia del nostre mar. 
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E2 Ressò extern  
 
A) Presència de la Càtedra o dels col·laboradors en mitjans de comunicació 
 

Premsa escrita 
 

 

Mitjà Universitat de Girona 

Data 17 gener 2014 

Títol de l’article o escrit III curs d'iniciació a la navegació astronòmica 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 

Mitjà Diari de Girona 

Data 20 gener 2014 

Títol de l’article o escrit El Museu de la Pesca acull un curs de navegació astronòmica 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ajuntament de Palamós. Servei de Premsa. 

Data 26 gener 2014 

Títol de l’article o escrit S’organitza a Palamós una nova edició del curs de 
restauració i manteniment d’embarcacions de fusta 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà TV Costa Brava 

Data 28 gener 2014 

Títol de l’article o escrit Palamós oferirà pescaturisme aquest estiu 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ara 

Data 18 març 2014 

Títol de l’article o escrit Més de 15.000 persones passen per la 8a edició del festival 
mariner Palamós Terra de Mar 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 
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Mitjà Etnologia.cat 

Data 4 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit Patrimoni etnològic i cultura marítima: una mirada al 
patrimoni gastronòmic dels pescadors 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ràdio Palamós 

Data 4 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit Conferència sobre patrimoni marítim, avui al Museu de la 
Pesca. 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ràdio Palamós 

Data 9 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit Comença la comercialització de Pescaturisme. 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà El Punt Avui 

Data 10 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit El Pescaturisme arrenca al port de Palamós 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Diari de Girona 

Data 18 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit Subhasta de peix a veu 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Costa Brava Digital 

Data 30 juliol 2014 

Títol de l’article o escrit Pescaturisme de Palamós clou la primera edició amb 35 
usuaris 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 
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Mitjà La Vanguardia 

Data 19 agost 2014 

Títol de l’article o escrit A la pesca del turista 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ràdio Palamós 

Data 06 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit Comença una nova temporada del programa Memòria Viva 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ràdio Palamós 

Data 21 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit L'activitat Pescaturisme tanca la primera temporada amb 35 
usuaris. 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Diari de Girona 

Data 22 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit Pescaturisme de Palamós clou la primera edició amb 35 
usuaris 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà El Punt Avui 

Data 22 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit Deu barques de Palamós han participat en el Pescaturisme 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Universitat de Girona 

Data 27 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit "Converses de Taverna", 14 anys de recuperació del 
patrimoni immaterial de la Costa Brava 
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Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ajuntament de Palamós. Servei de Premsa. 

Data 29 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit S’edita un DVD amb un ampli recull de les populars 
“Converses de Taverna” que tenen lloc a Palamós des de fa 
14 anys 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Data 30 octubre 2014 

Títol de l’article o escrit S’edita un DVD amb un ampli recull de les populars 
“Converses de Taverna” que tenen lloc a Palamós des de fa 
14 anys 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Ràdio Palamós 

Data 13 novembre 2014 

Títol de l’article o escrit Tallers familiars de biologia marina, dissabte al Museu de la 
Pesca. 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Industrias Pesqueras 

Data 21 novembre 2014 

Títol de l’article o escrit De Pescaturismo a ECO-pescaturismo 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 

 

 
Mitjà Diari de Girona 

Data 9 desembre 2014 

Títol de l’article o escrit La Confraria de Palamós vol reduir l´impacte al fons marí 

Autor (si és col·laborador de la 
Càtedra) 
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E3 Liquidació del pressupost  
 
 

INGRESSOS 2014 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
 

TOTAL 

 
Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4000 Aportació 2014 20000 

 

 
Romanent 2013 514,79 

   

  
4514,79 

 
20000 24514,79 

      
      

DESPESES 2014 UNIVERSITAT DE GIRONA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 
  

 
Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3037,72 Personal eventual 

  

   
Tècnic a mitja jornada 11.543,69 

 

   
Difusió i publicitat 

  

   
Cartelleria Memòria Viva 689,70 

 

   
Publicacions 

  

   
Edició del DVD "Converses de Taverna" 2625,70 

 

   
Jornades conferències i presentacions 

  

   
Taller familiar de biologia marina 451,06 

 

   
Cicles i cursos 

  

   
III Curs d'introducció a la navegació astronòmica 949,85 

 

   
Despeses generals 

  

   

Part proporcional de les despeses derivades  
del funcionament general de la Fundació 3740,00 

 

  
3037,72 

 
20000 23037,72 

      

    RESULTAT 1477,07 
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E4 Pla d’actuacions de l’any en curs 
 

 
 

1. JORNADES, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 

• Organització de la XI Mostra de Destresa Marinera, en el marc del festival marítim 
Palamós Terra de Mar 2015 

• Lliçó inaugural curs 2015-2016 de la Càtedra d'Estudis Marítims. Octubre 

• Taller divulgatiu sobre la gamba vermella en el marc de la II Fira de la Gamba. 

• Memòria Viva 

o Tres sessions de les Imatges que fan parlar. Gener, febrer i Desembre 

o Cinc sessions de les Converses de Taverna. Març, abril, juny i novembre. 

• Presentació del llibre de receptes de cuina marinera a l’Espai del Peix.  

• Participació en l’organització de la Jornada de Documentació de Col·leccions en el 
marc de les Jornades de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana 

• Participació en l’organització dels actes de celebració de la Festivitat de la Verge del 
Carme a Palamós. Juliol 2015 

 
2. CICLES I CURSOS 
 

• IV Curs de restauració i manteniment d’embarcacions tradicionals.  Gener-Febrer 
2016 

• Cicle de cinema documental. Tardor 2016 

3. PUBLICACIONS 
 
• La cuina marinera a l’Espai del Peix. Un llibre de receptes. En col·laboració amb el 

Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i Documare: centre de documentació de la pesca i el mar 
 

4. DIFUSIÓ 
 
• Participació en el disseny del nou pla de comunicació de la Fundació Promediterrània 

• Manteniment i actualització de la web de la CEM al domini udg.edu  

• Participació activa en les plataformes de difusió i perfils socials del Museu de la Pesca, l’Espai del 

Peix i la Universitat de Girona 

• Aportacions al butlletí trimestral “A l’Art” del Museu de la Pesca 

• Col·laboracions periòdiques en la Revista del Baix Empordà 



E5 Pressupost de l’any en curs 2015 
 
 

PRESSUPOST INGRESSOS 2015  

  

Aportació Fundació Privada Girona. Universitat i Futur 4.000,00 

Romanent 2014 1.477,07 

Ingressos Universitat de Girona 5.477,07 € 

  

Aportació de la Fundació Promediterrània  20.000,00 € 

  

TOTAL INGRESSOS 25.477,07 € 
    
 

PRESSUPOST DESPESES 2015 

  

Universitat de Girona  

Complement econòmic per direcció de la Càtedra 3.037,72 

Compra material informàtic 1.176,00 

Altres inversions 800,00 

Despeses Universitat de Girona 5.013,72 € 

  

Fundació Promediterrània  

Personal eventual 13.190,00 

Difusió i publicitat 633,35 

Publicacions 1.500,00 

Jornades conferències i presentacions 500,00 

Cicles i cursos 840,00 

Despeses generals 3.800,00 

Despeses Fundació Promediterrània 20.463,35 € 

  

TOTAL DESPESES 25.477,07 € 
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E6 Altra informació que vulgueu aportar 
 
 
Nomenaments i participació en òrgans de direcció 
 
La CEM ha estat nomenada Membre del Consell Assessor de Pesca – Comissió Recerca i 
Sostenibilitat. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 
 
La CEM ha estat nomenada Membre del Consell Assessor de Pesca – Grup de Treball pel seguiment 
del Pla de Gestió de la Gamba. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya 
 
La CEM ha estat nomenada Membre de la Comissió de Seguiment Pla de Gestió de la Gamba de la 
Confraria Pescadors Palamós 
 
La CEM és Membre de la Comissió del Pla Estratègic per la millora de la Pesca d’Arrossegament. 
Associació d’Armadors d’Arrossegament de la Costa Brava  
 
La CEM continua com a Patrona a la Fundació Promediterrània en representació de la Universitat de 
Girona 
 
 
Assistència a actes com a Director de la Càtedra d’Estudis Marítims – 2014: 
 
20-24/01/2014 Col•laboració docent al Màster de Gestió de pesqueries de la Universitat d’Alacant. 

25/01/2014 Assistència com assessor de la Confraria de Pescadors de Palamós a reunió tècnica 
sobre tecnologia pesquera a l’empresa SIMRAD a Santa Pola, Alacant. 

29/01/2014  Assistència com assessor a la reunió de la Associació d’armadors d’arrossegament 
de Palamós. 

04/02/2014  Assistència com a membre a la reunió del Comitè de Certificació de la Marca de 
Garantia “Gamba de Palamós”. 

28/02/2014 Assistència a la reunió de la Comissió de seguiment del Pla Estratègic de millora de la 
pesca d’arrossegament de Palamós. 

10/03/2014 Assistència com a convidat als Diàlegs Turisme i Gastronomia, al Caixafòrum Girona 

12/05/2014 Assistència a reunió con assessor de la confraria de pescadors de Palamós al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 

18/07/2014 Celebració de la Festivitat de la Verge del Carme patrona de la Confraria de 
Pescadors de Palamós i atorgament d’un reconeixement personal per la col•laboració amb l’entitat. 

13/11/2014 Assistència com a ponent a la Reunió de Xarxa de Museus de Catalunya. Mataró. 

 

Distincions i reconeixements 2014: 
 

Juliol 2014. Distinció atorgada per la Confraria de Pescadors de Palamós a Joan Lluís Alegret, com a 
director de la Càtedra d’Estudis Marítims, per la tasca desenvolupada en l’àmbit de la recerca i 
l’assessorament en diferents projectes.  
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